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Muncitor

Luni 3 mai 1965

într-o revărsare de bucurie și entuziasm, întregul 

nostru popor și-a afirmat, la demonstrația de 1 Mai, unitatea 

în jurul Comitetului Central al partidului, hotărîrea de 

a întimpina cu noi și însemnate victorii în muncă cel 

de-al IV-lea Congres al Partidului Muncitoresc Român

Ti-AIASCA I MAI. ZIUA SOLIDARITĂȚII INTERNATIONALE A CELOR CE MUNC

Tribuna centrală în timpul demonstrației oamenilor muncii din Capitală Foto: GH. VINȚILĂ

0 ENTUZIASTĂ DEMONSTRAȚIE POPULARĂ
amenii patriei 
noastre au întîm- 
pinat zorii lui 
1 Mai 1965 cu sen
timentul — pro
fund legitim — ai 
mîndriei pentru

victoriile remarcabile pe care, 
sub gloriosul steag și sub în
țeleaptă conducere a Partidu
lui Muncitoresc Român, le-au 
cucerit în munca lor creatoa
re și pașnică. De ziua solida
rității internaționale a celor 
ce muncesc, făuritorii de bu
nuri materiale și spirituale 
din republica noastră și-au 
alăturat umerii și pașii într-o 
amplă demonstrație populară. 
Mai statornic decît pe cerul 
cutreierat cînd și cînd de fu- 
ioarele aburilor subțiri, soa
rele și-a găsit sălaș în inimile 
omenești, încălzindu-le cu 
neabătută putere. Cîntecul de 
luptă și de bucurie, lozincile 
mobilizatoare, ovațiile la a- 
dresa conducerii încercate a 
partidului, — totul a dat glas

gîndurilor și simtămintelor 
poporului în această primă
vară, premergătoare unui eve
niment de însemnătate istori
că în viața noastră — cel de 
al IV-lea Congres al Partidu
lui.

Aproape 250 000 de bucu- 
reșteni și-au dat intilnire in 
Piața Aviatorilor — tradițio
nalul loc al demonstrațiilor 
bucureștene. Piața Aviatorilor 
este împodobită sărbătorește. 
Steagurile unduiesc in vîntul 
de primăvară, iar marele pla
tou al pieței pare o grădină de 
flori multicolore. Deasupra 
tribunei centrale se află un 
mare glob pămintesc, înconju
rat de o panglică purpurie pe 
care sînt înscrise cuvintele: 
„Proletari din toate țările, 
uniți-vă !“, iar deasupra se des
fășoară un mare steag roșu, 
pe fondul căruia este înscrisă 
data festivă „1 Mai*. Dede
subt, urarea: „Trăiască 1 Mai, 
Ziua solidarității internațio
nale a celor ce muncesc, ziua

Secvență din coloana purtătorilor cravatelor roșii
Foto : ION CUCU

frăției muncitorilor de pretu
tindeni în fața tribunei 
centrale, de cealaltă parte a 
pieței- înalță un medalion 
cu portretele genialilor dascăli 
ai proletariatului mondial — 
Marx. Engels, Lenin. Sub me
dalion se poate citi chemarea: 
„Trăiască unitatea țărilor so
cialiste. a mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale'- 
Deasupra tribunelor se află 
două mari steme, a statului și 
partidului nostru, insoțixe de 
urările: „Trăiască și înfloreas
că scumpa noastră patrie. 
Republica Populară Română 
.Slavă Partidului Muncitoresc 
Român, conducătorul incerta: 
al poporului. inspiratorul și 
organizatorul tuturor victorii
lor noastreStrăjuite, de 
asemenea, de steaguri roșii și 
tricolore, se pot citi urările: 
..Trăiască poporul român, 
constructor al socialismutoi". 
„Să întâmpinăm cel de al 
rV-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Român eu noi 
succese in opera de construe 
ție a socialismului !“.

Ora 9. Miile de oameni ai 
muncii aflați in piață, precum 
și invitații, salută cu aplauze 
îndelungi și urale apariția la 
tribuna oficială a tovarășilor

T
Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica. Ion Gheorghe Maurer,, 
Gheorghe Apostol. Alexandru 
Biriădeanu. Emil Bodnaraș.; 
Petre Borilă. Alexandru Dră
ghici. Alexandrii Moghioroș. 
Dumitru Coliu. Leonte Răutu. 
Leontin Sălăjan, Ștefan Voi
tec, Mihai Dalea, Paul Nicu- 
lescu-MiziL Die Verdeț. Petre 
Blajovict Gheorghe Gaston- 
Marin. Gheorghe Rădoi. Gogu 
Rădulescu — conducătorii par
tidului și statului nostru. în 
tribună iau loc. de asemenea, 
membri ai Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Ro
mân. a: Consiliului de Stat și 
ai guvernului

Sînt prezenți în celelalte 
tribune conducători ai organi
zațiilor de masă și ai institu
țiilor centrale de stat, repre-, 
zentanți ai întreprinderilor și 
instituțiilor bucureștene. nu
meroși fruntași in întrecerea 
socialistă. academicieni și 
alți oameni de știință și cul
tură. generali și ofițeri su
periori, ziariști.

în tribuna corpului diplo
matic se află șefii misiunilor 
diplomatice acreditați in R. P.

(Continuare in pag. a Il-a)

Masă tovărășească
. Sîmbătă la amiază, după 
marea demonstrație de 1 Mai 
a oamenilor muncii din Capi
tală, a acut loc o masă tovără
șească la Palatul Snagov.

Au participat tovarășii Ni- 
colae Ceaușescu, Chivu Stoica. 
Ion Gheorghe Maurer, Ghe
orghe Apostol. Alexandru Bir- 
ădeanu, Emil Bodnaraș, Petre 

Borilă, Alexandru Drăghici, 
Alexandru Moghioroș, Dumi
tru Coliu, Leonte Răutu, Le- 
ontin Sălăjan, Ștefan Voitec, 
Mihai Dalea, Paul Niculescu- 
Mizil, Ilie Verdeț, Petre Bla- 
jovici, Gheorghe Gaston-Ma- 
rin, Gheorghe Rădoi, Gogu 
Rădulescu, membri și membri 
supleanți ai Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Român, membri ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, acti
viști de partid, numeroși vechi 
militanți ai mișcării muncito
rești din țara noastră.

In timpul mesei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.R., a 
rostit un toast. Referindu-se la 
drumul glorios al partidului 
și la succesele strălucite obți
nute de poporul nostru sub 
conducerea partidului în ope
ra de construire a socialismu
lui, vorbitorul a felicitat pe 
cei prezenți pentru contribuția 
adusă la cauza partidului în 
anii ilegalității și'în anii de 
făurire a societății noi. In în
cheiere, vorbitorul a toastat 
pentru partid, pentru poporul 
român constructor al socialis
mului, pentru unitatea țărilor 
socialiste și a mișcării comu
niste și muncitorești interna 
ționale sub steagul manei 
leninismului.

Masa s-a desfășura 
atmosferă caldă, tovă

Cuvintarea tovarășului
Alexandru Drăghici

Dragi tovarăși și prieteni. 
Stimați oaspeți

hotare.
de peste

impreună 
de pretu-

Sărbătorim astăzi 
cu oamenii muncii 
tindeni Ziua solidarității in
ternaționale a celor ce mun
cesc. ziua de luptă a clasei 
muncitoare internaționale pen
tru interesele ei vitale, pentru 
pace și socialism, pentru vii
torul luminos al întregii ome
niri. De douăzeci de ani oa
menii muncii din România 
cinstesc in condiții de liberta
te ziua de 1 Mai. sărbătoare 
scumpă a poporului muncitor.

Cu prilejul acestei mărețe 
sărbători. Comitetul Central 
al Partidului Muncitoresc Ro
mân, Consiliul de Stat și gu
vernul Republicii Populare 
Române adresează clasei mun
citoare. țărănimii, intelectuali
tății, tuturor cetățenilor patriei 
un călduros salut și felicitări 
pentru succesele obținute în 
dezvoltarea economiei și cul
turii, în opera de construire a 
socialismului și înflorirea pa
triei noastre scumpe !

Salutăm din inimă 
peții de peste hotare 
parte impreună cu 
marea sărbătoare a
tății și frăției muncitorilor 
din toate țările !

A devenit o minunată tra
diție a oamenilor muncii din 
țara noastră să cinstească mă
reața zi de 1 Mai cu realizări 
însemnate în toate domeniile 
de activitate. însuflețiți de un 
fierbinte patriotism și de o 
înaltă conștiință socialistă, pă
trunși de un optimism 
profund, oamenii muncii pun 
inepuizabila lor energie 
capacitate creatoare î 
înfăptuirii politicii 
de dezvoltare e 
culturală a paj^ii 
bunăstării

pe oas- 
care iau 

noi la 
solidari-

din aceeași perioadă a anului 
trecut. Importante sporuri de 
producție s-au realizat în in
dustria siderurgică, chimică, 
energetică, a construcțiilor de 
mașini. în industria bunurilor 
de larg consum.

Țărănimea cooperatistă, lu
crătorii din gospodăriile de 
stat și stațiunile de mașini și 
tractoare muncesc pe ogoare 
cu hărnicie pentru a asigura 
recolte bogate, pentru a spori 
producția vegetală și animală 
în interesul 
stării lor și a 
por.

Oamenii de
ră aduc o contribuție prețioa
să la dezvoltarea în ritm ra
pid a economiei naționale, in
troducerea tehnicii moderne 
in producție, la îmbogățirea 
vieții spirituale și a tezaurului 
cultural al poporului român, 

înfățișarea nouă a patriei 
noastre, bilanțul bogat al tu
turor înfăptuirilor de pînă a- 
cum sînt rodul muncii poporu
lui nostru sub conducerea 
partidului. Masele largi popu
lare urmează cu nemărginită 
încredere, dragoste și devota
ment Partidul Muncitoresc 
Român, Comitetul său Central 
Mărețele succese repurtate pe 
drumul socialismului își au 
izvorul în politica înțeleaptă a 
partidului. Mergînd înainte 
pe drumul arătat de partid, 
oamenii muncii de la orașe și 
sate vor obține noi și strălu
cite victorii.

ridicării bună- 
întregului po-

știință și .cultu-

Și 
slujba 

^tidului 
?aică și 
‘ '■eresul 
f lef>ru-

zala c ^- 
3? i ntre 
ț Oeu zilei 
.e4init în 

,-J’ sută pla- 
ul trimes- 
ltimul an 

in- 
imele

Tovarăși și prieteni,

în întreaga lume uriașe 
forțe sociale luptă împotriva 
imperialismului, pentru apă
rarea păcii, pentru dreptul po
poarelor de a-și hotărî desti
nele lor, pentru democrație și 
libertate. în primele rînduri 
ale acestei lupte se 
socialiste. Existența 
mondial socialist, 
poporului sovietic 
struîrea comunismului, reali
zările celorlalte țări socialiste 
în construirea socialismului 
exercită o puternică înrîurire 
asupra întregii evoluții istori
ce a umanității, constituie un 
factor de seamă al luptei pen
tru pace și progres social.

In prezent, este necesară 
mai mult ca oricînd unitatea

află țările 
sistemului 

succesele 
în con-

țărilor socialiste, a partidelor 
comuniste și muncitorești — 
chezășia principală a trium
fului cauzei socialismului în 
întreaga lume. Profund cre
dincios principiilor marxist- 
leniniste ale internaționalis
mului proletar, partidul nos
tru militează perseverent pen
tru întărirea continuă a prie
teniei și alianței frățești cu 
toate țările socialiste, pentru 
unitatea și coeziunea mișcării 
comuniste și muncitorești in
ternaționale.

Adresăm popoarelor 
tene ale 
Albania, 
slovacia, 
Populară 
nă, Cuba, Republica 
erată Germană, î 
Mongolia, Polonia, 
Uniunea Sovietică și 
blica Democrată Vietnam un 
fierbinte salut frățesc, sincere 
urări de noi succese în con
struirea socialismului și co
munismului !

Transmitem un salut căldu
ros de solidaritate frățească 
clasei muncitoare, tuturor for
țelor progresiste din țările ca- . 
pitaliste care, în frunte cu 
partidele comuniste și munci
torești, luptă împotriva ex
ploatării, împotriva domina
ției monopolurilor, pentru in
teresele lor vitale, pentru so
cialism !

Exprimăm întreaga noastră 
simpatie, solidaritatea și spri
jinul nostru popoarelor Asiei, 
Africii, Americii Latine, care 
luptă cu avînt pentru lichi
darea definitivă a colonialis
mului, pentru apărarea și con
solidarea independenței națio
nale, pentru dezvoltare eco
nomică și socială !

Alături de întreaga ome
nire iubitoare de pace, poporul 
român condamnă cu fermitate 
agresiunea imperialismului a- 
merican împotriva poporului 
vietnamez, văzind în aceasta 
un real pericol pentru pacea 
lumii. Ne exprimăm solidari
tatea cu lupta dreaptă a po
porului vietnamez pentru de
plina eliberare și reunificarc 
a patriei sale, cerem retrage
rea trupelor americane din 
Vietnam și respectarea drep
tului poporului vietnamez la 
libertate și independență.

prie- 
țărilor socialiste — 

Bulgaria, Ceho- 
China, Republica 

Democrată Coreea- 
Demo- 

lugoslavia, 
, Ungaria, 

Repu-

Republica Populară Română 
promovează consecvent pe 
plan mondial relații bazate 
pe respectarea independenței 
și suveranității, egalității în 
drepturi și avantajului reci
proc, neamestecului în aface
rile interne. Țara noastră 
duce o politică externă de con
solidare a păcii, de luptă ac
tivă împotriva acțiunilor a- 
gresive ale cercurilor imperia
liste, de coexistență pașnică 
între țări cu sisteme social- 
politice diferite.

Interesele vitale _ale po
poarelor impun, mai mult ca 
oricînd, unirea tuturor forțe
lor care luptă pentru apăra
rea păcii. Se împlinesc luna 
aceasta două decenii de la is
torica victorie asupra Germa
niei naziste în cel de-al doi
lea război mondial. Aniversa
rea acestei victorii dă noi im
bolduri luptei tuturor forțe
lor păcii și progresului pen
tru preîntimpinarea unui nou 
război mondial, pentru salv
gardarea și consolidarea păcii.

Dragi tovarăși și prieteni,

în viața partidului și po
porului nostru va avea loc în 
curind un eveniment istoric 
— Congresul Partidului Mun
citoresc Român. Comitetul 
Central al partidului își ex
primă convingerea că munci
torii, țăranii, intelectualii, toți 
oamenii muncii își vor înmulți 
eforturile pentru a obține, în 
cinstea Congresului partidu
lui, noi victorii pe calea pro
gresului economic, social și 
cultural al patriei noastre 
scumpe — Republica Popu
lară Română !

Sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Român, a Comi
tetului său Central, înainte 
spre noi victorii în desăvîrși- 
rea construcției socialismului ’ 

Trăiască poporul român, 
constructor al socialismului!

Trăiască 1 Mai, Ziua soli
darității internaționale a ce
lor ce muncesc !

Trăiască unitatea și coeziu
nea țărilor socialiste, a miș
cării comuniste și muncito
rești internaționale sub stea
gul marxism-leninismului!

Trăiască pacea în întreaga 
lume !



O ENTUZIASTĂ DEMONSTRAȚIE POPULARĂ
(Urmare din pag. I)

Română și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Se află prezenți, de aseme
nea, numeroși oaspeți de pes
te hotare, invitați ai poporu
lui nostru la sărbătorirea zi
lei internaționale a oamenilor 
muncii.

Fanfara militară, aflată în 
Piața Aviatorilor, intonează 
Imnul de Stat al Republicii 
Populare Române.

Mitingul este deschis de to
varășul Florian Dănălache, 
membru al C.C. al P.M.R., 
prim-secretar al Comitetului 
orășenesc București al P.M.R.

Ia cuvîntul tovarășul Ale
xandru Drăghici, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. P. 
Române. Cuvîntarea este- sub
liniată de urale și ovații pu
ternice.

Mitingul ia sfîrșit într-o at
mosferă de puternică însufle

începe demonstrația
...Cei dinții care, deschizind 

ca în fiecare an demonstrația, 
pătrund cu pas cadențat în 
Piața Aviatorilor sînt pionie
rii. Revărsarea vestită de che
marea argintie a trompetelor, 
punctată viguros de tobele 
pionierești, coloana purtători
lor cravatelor roșii aduce cu 
sine o invincibilă voioșie, o 
luminoasă mărturie a vieții 
fericite asigurată celei mai 
tinere generații. Miini gingașe 
ridică în văzul lumii notele pe 
mari, simbolice, carnete școla
re: din aceste 9 ș,i 10 va izvorî 
cindva raportul despre impor
tante succese obținute în pro
ducție, așa cum în 1965 rapor
tează poporului sute de mii 
de muncitori, tehnicieni și in
gineri, părinții pionierilor de 
azi. Iată, apoi, un car alego
ric: în siluetele constructorilor 
de aeromodele, ai micilor pio
nieri, ai artiștilor de o șchioa
pă, ai botaniștilor și zoologilor 
cu pantaloni scurti, deslușim 
preocupările cercurilor pionie

PLOIEȘTI: lntr-o atmosieră entuziastă, oamenii muncii trec prin lata tribunei oficiale

țire. Participanta la miting 
părăsesc piața purtînd, prin 
fata tribunelor, pancarte cu 
urări închinate atotbiruitoa
rei învățături marxist-leninis- 
te, unității și coeziunii miș
cării comuniste și muncitorești 
internaționale, saluturi adre
sate oamenilor muncii din ță
rile socialiste și prieteniei cu 
aceste popoare, lozinci in care 
slăvesc partidul nostru, în 
care reafirmă cu tărie hotărî- 
rea întregului nostru popor de 
a înfăptui politica înțeleaptă 
a partidului, de a întîmpina 
cel de-al IV-lea Congres cu 
noi și mărețe realizări. Sînt 
purtate portrete ale marelui 
fiu al poporului nostru 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, e- 
minent militant al mișcării 
comuniste și muncitorești in
ternaționale, portretele mem
brilor Biroului Politic al C.C 
al P.M.R. Răsună pînă depar
te urale și ovații, lozinci în
flăcărate.

rești, activitățile cărora pala
tele și casele pionierilor le o- 
feră condiții minunate de des
fășurare. Trec ca într-o po
veste, însuflețite deodată, 
lungi pajiști înflorite; fluturii 
urmăriți cu plasa par că zboară 
aevea încolo și încoace, dea
supra sutelor de margarete in 
marș. Cu caschete albe pe 
creștet, pe umeri cu ruc
sacuri, bicicliștii pedalează 
păstrind alinierea; printre 
spițe, pionierii și-au împletit 
panglici multicolore; ei-lasă o 
singură mină pe ghidon ca să 
salute cu dreapta tribuna. 
Dar alți trimiși ai copilăriei 
urcă scările tribunei centrale, 
ca să-i îmbrățișeze pe condu
cătorii partidului și statului 
nostru, să le ofere florile re
cunoștinței, mulțumindu-le din 
inimă, în numele acestei mari 
coloane a surîsului netulburat 
— copiii patriei.

Apoi, a fost rindul celor 
vîrstnici să-și arate forța, u- 
nitatea. măreția.

Raportăm

in cinstea

partidului, 
Congresului

La fiecare 1 Mai, harnicele 
colective de muncitori, tehni
cieni și ingineri, din fabrici 
și uzine, de pe șantierele de 
construcții, raportează succe
sele cele mai deosebite obți
nute în muncă pentru înflo
rirea patriei. De data aceasta, 
la tradiție se adaugă dorința 
fierbinte a întregului popor de 
a cinsti cu cele mai frumoase 
izbînzi cel de-al IV-lea Con
gres al partidului.

Iată-i: în fruntea coloanelor 
sînt mealurgiștii de la ,.23 
August". Uzina lor și-a câști
gat merite deosebite, in acești 
ani. în dezvoltarea vertiginoa
să a economiei noastre. Aproa
pe că nu există întreprindere 
nouă sau șantier care să nu fi 
primit utilaje și agregate pro
duse de metalurgist ii bucu- 
reșteni. Elocvente pentru ca
pacitatea acestui colectiv, 
pentru priceperea și hărnicia 
sa sînt realizările in cinstea 
zilei de 1 Mai. Constructorii 
de mașini au depășit volumul 
producției marfă cu 4 milioa
ne lei. pe cel al producției 
globale cu 2.5 milioane lei și au 
realizat economii suplimenta
re la prețul de cost de peste 
700 000 lei — numai pe primul 
trimestru.

...Pe un car alegoric: harta 
patriei noastre. Punctele ei de 
reper sint marile șantiere 
aflate în plină construcție: 
Slatina. Tr. Măgurele. Săvi- 
nești. Craiova. Oradea. Govo
ra, Baia Mare etc. Harta re
prezintă legăturile colectivului 
„Griviței roșii" cu constructo
rii din țară cărora le trimite 
utilaje și instalații pentru o- 
biectivele industriei chimice. 
Harta este însoțită de un 
text: „în cinstea celui de-a; 
IV-lea Congres al partidului, 
vom realiza. înainte de ter
men. planul de utilaje pentru 
combinatele chimice*. Și, 
sigur, acest angajament va fi 
îndeplinit. Așa cum au fost 
îndeplinite și cele de pînă a- 
cum. într-un ritm viu. un ritm 

pe care-1 înfățișează, în mod 
elocvent, dinamica creșterii 
volumului producției de utilaj: 
„In acest an — arată un panou 
— producția de utilaj chimic 
a uzinei înregistrează o creș
tere de 512 la sută față de 
1961“.

Iată și o imagine de ansam
blu a eforturilor în muncă ale 
colectivelor din întreprinde
rile industriei construcțiilor de 
mașini și industriei metalur
gice bucureștene. în cursul 
trimestrului I al acestui an 
s-au introdus în fabricație 12 
noi produse, s-a pregătit fa
bricația altor 46, și au fost 
realizate 51 de prototipuri.

Fiecare coloană aduce ra
portul ei. Un raport sobru, 
care sintetizează dezvoltarea 
continuă a industriei noastre, 
înzestrarea ei cu tehnica cea 
mai modernă, care vorbește 
despre preocupările colective
lor de muncitori, tehnicieni și 
ingineri de a folosi cu price
pere această tehnică, de a rea 
liza produse de cea mai bună 
calitate.

Uzina ..Danubiana-*. O ma
chetă. infățișind produsele ce 
se realizează aici, are înscrise 
următoarele cuvinte: expor
tăm in 27 de țări.

Fabrica de mașini-unelte șt 
agregate. Aici. în cinstea 
Congresului, s-a asimilat un 
nou produs: strungul Carusei 
de 2000 mm.

Și un nume nou ir. coloana 
demonstranților: Șantierul
termocentralei București-sud. 
Constructorii de aici raportea
ză primele lor succese.

Prezentate in grafice, pa
nouri. machete și care alegori
ce. aceste succese demonstrea
ză avintul cu care oamenii 
muncii înfăptuiesc sarcinile 
trasate de partid. Ele fac par
te din cele ale întregii țări. Pe 
întreaga economie, in primul 
ti imestru al anului, planul 
producției globale a fost reali
zat in proporție de 101,6 la 
sută, inregistrindu-se un spor 
de 14.2 la sută față de aceeași 
perioadă a anului trecut. Și. 
fie că este vorba de succesele

Suprema aspirație — 

slujirea patriei
Prezent ca întotdeauna in 

coloane, aducind cu el unda 
de lumină culeasă din slovele 
cărților, entuziasmul vârstei U 
înțelepciunea transmisă de

care-1 învață, tineretul studios 
a demonstrat în ziua de 1 Mai, 
afirmindu-și, ca supremă as
pirație, țelul de a se pregăti 
în așa fel încît să poată răs
punde „prezent** la toate che
mările partidului. Iată-i în 
rinduri pe viitorii ingineri ai 
politehnicii, institut care poar
tă numele marelui fiu al 
poporului nostru — Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Mulțumind partidului pen
tru condițiile create — pentru 
numeroasele laboratoare, că
mine, cantine, pentru bursele 
acordate de stat — viitorii in
gineri ai' politehnicii bucu- 
reștene-mulțumesc în egală 
măsură pentru perspectivele 
care stau deschise în fața fie
cărui absolvent.

In anii șesenalului s-au con
struit pentru studenții din în
treaga țară peste 100 000 me
tri pătrați săli de studiu, că
mine cu peste 22 000 locuri, 
cantine noi, cu o capacitate de

Fetele lor sint luminate de mindria marilor realizări

siderurgiștilor —. care au dat 
peste plan 30 400 tone fontă 
și 24 400 tone oțel, ale lami- 
noriștilor — care au dat peste 
plan 10 500 tone laminate fi
nite pline — fie că este vorba 
de succesele constructorilor și 
montorilor. care au dat în 
funcțiune noi capacități de 
producție, în industria energiei 
electrice, industria chimică, in 
siderurgie etc. toate au ace
eași semnificație: hotărîrea 
întregului nostru popor, do
rința fierbinte de-a în- 
timpina cel de-al IV-lea Con
gres cu noi victorii pe drumul 
înfloririi patriei, bunăstării 
și păcii.

peste 22 000 de locuri zil
nic etc.

Trec, in marea coloană, stu
dent! ai Universității din 
București, viitori profesori, 
juriști, biologi, chimiști, trec 
sute de viitori medici, specia
liști așteptați și respectați in 
toate colțurile țării, trec vii
torii ingineri ai sondelor ro
mânești... Simbolic, pe un pa
nou de mătase transparentă, 
viitorii ingineri constructori 
— cei ce vor ridica uzine noi 
sau cvartale de locuințe — 
au înscris, odată cu mulțu
mirea lor transmisă partidu
lui, și principala lor îndatori
re : învățătura.

Iar reporterul, prezent ani 
în șir la marile sărbători ale 
poporului, are azi prilejul să 
descopere cu egală bucurie 
un fapt pe cît de simplu, pe 
atît de revelator: sute, mii 
de tineri, pe care cu ani în ur
mă îi întîlnise în coloanele 
școlilor medii, purtînd ridica
te — la scara simbolului — no
tele din propriile carnete de 
școlari, îi vede azi în rînduri- 
le acelora care defilează în 
coloanele institutelor, în timp 
ce pe foștii studenți îi întîl- 
nește — ca specialiști — în 

coloanele uzinelor, fabricilor, 
ale numeroaselor instituții.

E un permanent circuit al 
tinereții, al învățăturii, al

Pentru creații demne 

de anii noștri
Primăvara a întîrziat în a- 

cest an. Dar fețele străluci
toare ale oamenilor, oglindind 
entuziasmul și bucuria, au în
locuit, parcă, lumina fierbinte 
a soarelui. Pe întregul traseu 
al marii demonstrații a oa
menilor muncii din Capitală 
cu prilejul zilei de 1 Mai au 
fost prezente florile multico
lore, zimbetul, tinerețea. Pla
na în atmosferă pînă în tăriile 
cerului un vuiet impresionant 
de glasuri, ritmul vioi al ală
murilor, vocile subțiri ale co
piilor și o undă tinerească de 
ris. Iar peste toate acestea răz
bea din cînd în cind, un cor 
uriaș scandind o lozincă inspi
rată, născută, cum se spune, 
pe loc — și aveți impresia că 
răsună peste întreaga țară : 
..Vom munci cu mult succes ' 
Pentru-al patrulea Congres" 
— suna corul acesta bărbă
tesc, avîntat, ca un angaja
ment solemn al întregului po
por, angajament luat în fața 
Comitetului Central al parti
dului, un angajament care în 
această zi de sărbătoare capă
tă o aureolă festivă, deosebită.

Au defilat, încadrîndu-se 
în entuziasmul general și oa
menii de știință, cercetătorii 
diferitelor instituții superioa
re. Au trecut cei de la Insti
tutul de proiectări miniere. 
Pe pancartele lor erau însem
nate cîteva din victoriile ob
ținute. cifre privind producția.

Trec sportivii
în prima zi de mai. Piața 

Aviatorilor cheamă la între
cere mii și mii de sportivi.

Competiția aceasta cu mii și 
mii de protagoniști, în care 

științei, desfășurat sub pu
terea unui mare și unic cata
lizator : suprema aspirație de 
slujire a patriei, a partidului.

angajamentele lor în cinstea 
zilei de 1 Mai. Cei de la Insti
tutul de proiectări și studii 
hidroenergetice au raportat 
că în ultimul an al șesenalu
lui, uzinele proiectate de ei 
vor produce 870 milioane kW/ 
oră față de 169 milioane cît 
s-a produs în 1959. Lucrătorii 
de la Institutul de cercetări 
pentru culturile agricole au 
defilat avînd în fruntea co
loanei un frumos car alegoric 
și printre alte inscripții era 
trecută și cifra 1618 — repre- 
zentînd temele lucrărilor lor 
care s-au aplicat în agricul
tura noastră socialistă...

Au defilat oamenii de știin
ță, artă, cultură și, în corul 
general al demonstrației popu
lare, au răsunat cu vigoare și 
glasurile lor. în această zi a 
bucuriei muncii libere, sluji
torii artei și culturii au defi
lat alături de cei cărora le-au 
închinat creația lor: cărți 
apărute în milioane de exem
plare, mii de cîntece și mii de 
poezii, monumente de sculp
tură și arhitectură, ansam
bluri artistice și spectacole 
de teatru de înaltă ținută, 
creații în care se îmbină cu
lorile, muzica, versul rostit 
cu căldură, vorba desprinsă 
din suflet...

în marile coloane au trecut 
prin fața tribunelor oamenii 
care sporesc zestrea cultural- 
artistică a poporului nostru.

victoria surîde tuturor, ilus
trează în modul cel mai con
vingător amploarea mișcării 
noastre sportive.

Oamenii aceștia tineri, bă

ieți și fete, care înscriu cu tru
purile numele de 1 Mai, ini
țialele Partidului Muncitoresc 
Român și Republicii Populare 
Române aduc omagiul lor 
anilor luminoși pe care-i 
trăim. Cu defilarea sportivi
lor, demonstrația din Capitală 
a luat sfîrșit.

★
Sărbătoarea zilei de 1 Mai 

1965 a prilejuit întregului 
nostru popor afirmarea puter
nică a coeziunii sale indes
tructibile în jurul Partidului 
Muncitoresc Român, a Comite
tului său Central, conducăto
rul ferm și încercat pe dru
mul luminos al desăvîrșirii 
construcției socialismului, ho
tărîrea sa de a întîmpina cel 
de-al IV-lea Congres al Parti
dului cu noi și însemnate 
victorii în toate sectoarele de 
activitate.

La posturile 
de radio 

si televiziune 9

Marea demonstrație a 
oamenilor muncii din 
București a fost retrans
misă în întregime de pos
turile noastre de radio și 
televiziune. Aspecte de la 
demonstrația din Bucu
rești au fost retransmise 
prin intermediul „Intervi- 
ziunii** de posturile de te
leviziune din R.P. Bulga
ria, R.S. Cehoslovacia, R.D. 
Germană, R.S.F. Iugosla
via, R.P. Polonă, R.P. Un
gară și Uniunea Sovietică, 
în aceeași zi, tot prin in
termediul „Interviziunii", 
telespectatorii români au 
urmărit aspecte de la de
monstrațiile de 1 Mai și 
alte manifestări din țările 
de mai sus, retransmise 
de postul de televiziune 
din București.

(Agerpres)

Hunedoara
In zhia de 1 Mai Hunedoara 

și-a multiplicat culorile: fie
care colț al combinatului, fie
care schelă a șantierelor, fie
care casă a înflorit dintr-odată, 
împodobindu-se cu întreaga 
paletă a primăverii. Steagurile, 
fragmente din flăcările veșnic 
nestinse, fluturau pretutindeni 
pe acoperișurile înalte, în mîi- 
nile oamenilor. Pe fondul aces
ta viu și festiv s-a sărbătorit, 
la Hunedoara, ziua de 1 Mai. 
Cu prilejul sărbătorii, siderur- 
giștii și constructorii, minerii 
și țăranii cooperatori, toți cei
lalți oameni ai muncii, și-au 
afirmat încă odată profundul 
lor atașament față de politica 
partidului și statului nostru, 
unitatea de monolit în jurul 
partidului și a Comitetului 
său Central, hotărîrea fer
mă de a obține noi și 
noi succese pe frontul mun
cii socialiste. Trecînd prin 
fața tribunei, în ritmul de
monstrației. coloana siderur
giștilor a raportat partidului 
remarcabile realizări. Ei au 
produs peste sarcinile de plan 
31 000 tone fontă, 14 800 tone 
oțel. 30 000 tone de diferite la
minate, 22 000 tone aglomerat 
autofondant pentru furnale, 
2 400 tone cocs si alte produse 
siderurgice, toate la un înalt 
nivel calitativ. La rindul lor. 
constructorii de la I.C.S.H. au 
raportat îndeplinirea integrală 
a angajamentelor luate în în- 
cerea socialistă pentru etapa 
pînă la 1 Mai. In preajma săr

bătorii, ei au încheiat repara
ția capitală a unui furnal de 
la Calan. Minerii de la Teliuc 
și Ghelar, colaboratorii cei mai 
apropiați ai furnaliștilor, au 
raportat, de asemenea, extra
gerea peste plan a aproape 
30 000 tone de minereu de fier 
și realizarea unor însemnate e- 
conomii la prețul de cost.

în întîmpinarea celui de al 
IV-lea Congres al P.M.R., mă
reț eveniment din viața parti
dului și poporului nostru, side- 
rurgiștii și-au propus să reali
zeze din angajamentul anual 
o depășire a sarcinilor de plan 
echivalentă cu 22 milioane lei 
la producția globală și cu 54 
milioane lei la producția mar
fă, să elaboreze peste pre
vederi 35 000 tone fontă, 3 000 
tone cocs, 26 000 tone aglome
rat pentru furnale, însemnate 
cantități de oțel și laminate. 
Realizările de pînă acum, mă
surile tehnico - organizatorice 
care prind zi de zi viață în 
fiecare secție. în fiecare colec
tiv de muncă, sînt garanții 
certe că toate angajamentele 
vor fi îndeplinite.

LAL ROMULUS

lași
întregul Iași a îmbrăcat hai

na sărbătoarească a drapele
lor și florilor, graficelor și pa
nourilor. Cifrele care puteau

fi citite pe panourile și grafi
cele uin fruntea coloanelor de 
demonstranți oglindeau rezul
tatele pe cate ieșenii le-au ob
ținut în întrecerea socialistă 
desfășurată în cinstea zilei de 
1 Mai și a celui de al IV-lea 
Congres al P.M.R. Pe întreaga 
regiune, planul producției glo
bale pe primul trimestru al a- 
nului a fost depășit cu 1,4 la 
sută, cel al producției marfă 
cu 2,1 la sută, iar productivi
tatea muncii a crescut cu 1,4
la sută.

Prin Piața Unirii, alături de 
muncitorii Nicolinei, între
prindere cu vechi tradiții re
voluționare — demonstrau și 
muncitorii uzinei metalurgice, 
Fabricii de prelucrare a mase
lor plastice, Fabricii de tricota
je, Fabricii de uleiuri vegetale 
Unirea, unități tinere, care la 
începutul șesenalului existau 
doar în proiect, dar care în 
prezent întregesc peisajul in
dustrial al orașului Iași.

Coloanele de demonstranți 
au fost întregite apoi de oa- 
menii de știință, cultură și ar
tă, de cadrele didactice univer
sitare și studenți. în cadrul 
cunoscutelor facultăți ieșene 
de matematică, chimie, și me
dicină. în laboratoarele insti
tutelor specializate de cerce
tări ale Academiei R.P.R. și 
departamentale desfășoară o 
activitate rodnică peste 1 700 
de cadre didactice și cercetă
tori. în cele 6 institute supe
rioare de învățămînt își însu
șesc tainele științei, tehnicii și 
culturii peste 17 000 de stu
denți.

Demonstrația oamenilor 

muncii din Iași a exprimat op
timismul și hotărîrea lor fer
mă de a-și spori eforturile 
pentru a întîmpina cu noi suc
cese în toate domeniile de ac
tivitate cel de al IV-lea Con
gres al P.M.R.

C. SLAVIC

Cluj
Peste 80 000 de demonstranți 

au defilat la Cluj prin fața 
tribunei oficiale, români și

de toate 
strîns

maghiari, oameni 
vîrstele și profesiunile 
uniți în jurul partidului. Su
tele de pancarte au amintit 
succesele și angajamentele 
pentru etapele care urmează, 
au vorbit cu graiul cifrelor 
despre hărnicia, inițiativa și 
pasiunea muncitorilor, con
structorilor, a specialiștilor și 
oamenilor de cultură clujeni. 
Faptul că în industria regiunii 
Cluj s-a depășit planul pe 4 
luni Cu 2 la sută și s-au rea
lizat economii la prețul de cost 
în valone de peste 5 milioane 
lei, că ■ 
peste pil 
44 milion

Alături! 
prinderile 
cîteva mii 
dintre ceiW 
numără toi 
căror notei 
bune; a del 
versitară -Â 

livrat produse 
valoare de circa 
^este revelator. 
■boitorii între-

profesori.
căror 

preciate în toate colțurile țării. 
Muncitori, elevi, studenți — 
miile de tineri clujeni au săr
bătorit ziua de 1 Mai purtînd 
în inimi o unică hotărire: a- 
ceea de a contribui prin tot 
mai multe succese, strîns u- 
niți în jurul partidului, la în
florirea patriei socialiste.

I. RUS

Craiova
Abia s-a închiat revărsa

rea de tinerețe și exuberanță 
a celor cîteva mii de elevi și 
pionieri care au deschis de
monstrația de 1 Mai la Craio
va, și în Piața Al. I. Cuza, îm
podobită de mare sărbătoare, 
și-a făcut apariția coloana 
compactă a celor care au dus 
pînă departe, dincolo de hota
rele țării, faima produselor 
noastre electrotehnice: colecti
vul marii uzine craiovene „E- 
lectroputere". Peste 6 000 de 
oameni, purtînd portretele con
ducătorilor de partid și de 
stat, steaguri și buchete de 
flori, au venit la marea de
monstrație cu entuziasmul și 
optimismul izbînzilor obținu
te, cu încrederea fermă în po
litica înțeleaptă și clarvăzătoa
re a partidului iubit, raportîn- 
^u-i azi roadele muncii lor. 
■tinile care făuresc locomo- 

Diesel-electrice, trans- 
?5^fcioarelc. motoarele și a-

Mk/d electric poartă azi cu 
mindrie grafice u

riașe. simbol al succeselor ob
ținute. Odată cu Steagul roșu 
de întreprindere fruntașă pe 
ramură în întrecerea socialis
tă pe anul 1964, obținut pentru 
a doua oară consecutiv, re
marcăm pe grafice, noi bilan
țuri ale muncii lor entuziaste 
desfășurate în întîmpinarea 
celui de al IV-lea Congres al 
partidului și a sărbătorii de 
1 Mai: 800 000 lei valoarea su
plimentară la producția glo
bală și 500 000 lei peste plan la 
producția marfă.

Prin fața tribunei pășesc cei 
care conduc pe drumurile de 
fier locomotivele create la „E- 
lectroputere".

Patru tineri poartă pe ume
rii lor vînjoși un panou: 
„Combinatul chimic craiovean 
produce în anul 1965 — 108 800 
tone amoniac ; 175 450 tone a- 
cid azotic; 214 200 tone azotat 
de amoniu". Montorii centralei 
electrice aduc vestea dării în 
probe tehnologice, cu cîteva 
zile înainte de angajamentul 
luat inițial, a unei turbine.

Izbînzi, succese, realizări — 
raportează și minerii, sondorii, 
petroliștii Olteniei. întreaga 
demonstrație a celor aproape 
60 000 de oameni ai muncii din 
Craiova a constituit o dovadă 
grăitoare a încrederii nemăr
ginite în partid, a hotărîrii de 
a urma strîns uniți și neabă
tut politica lui înțeleaptă.

M. DUMITRESCU

Constanța
La ora 9,00 bulevardul To

mis din Constanța capătă cu
loarea albastră a mării: des
chizind demonstrația, trec prin 
fața tribunei muncitorii și na
vigatorii din cadrul Direcției 
regionale a navigației civile 
Constanța. Grafice sugestive a- 
rată succesele înregistrate în 
întrecerea socialistă pe bordul 
navelor sau în incinta portu
lui. Depășirea planului pe pri
mele 4 luni ale anului cu 7,43 
la sută la tone mile transpor
tate. cu 19,91 la sută la măr
furi expediate, cu 14 la sută la 
veniturile realizate în valută 
brută, reducerea timpului de 
staționare a navelor sub ope
rațiuni cu peste 14 la sută sînt 
doar cîteva din succesele a- 
cestui harnic colectiv. La ele 
se adaugă hărnicia echipajelor 
cargourilor „Cluj" și „Timișoa
ra". ale petrolierului „Ploiești" 
și ale celorlalte nave, care în 
întîmpinarea acestei sărbători 
au obținut succese de seamă.

Edilii viitorului port modern 
Constanța, artificierii, minerii 
conductorii de autobasculante 
și toți constructorii de la 
I.C.H. și-au arătat și ei succe
sele dobîndite în cinstea zilei 
de 1 Mai, sărbătoare în cinstea 
căreia și-au realizat în între
gime angajamentul de a preda 
1030 metri pătrați spațiu de 
depozitare în danele 20, 21 și 
au înaintat cu digul de larg 
220 metri în apele mării, față 
de numai 120 metri cît se an

gajaseră. Pe graficele lucrăto
rilor de la S.N.C. sint înscrise 
cîteva cifre semnificative: rea
lizarea peste plan a unei pro
ducții marfă în valoare de a- 
proape 11 milioane, reducerea 
termenelor de reparații la na
vele „Transilvania", „Borsec", 
„Sovata". „Păltiniș", obținerea 
a peste 1 milion lei beneficii 
peste plan. Chimiștii de la 
U.S.A.S. Năvodari raportează 
depășirea angajamentelor lua
te în cinstea zilei de 1 Mai, 
realizînd peste plan 610 tone 
superfosfat simplu și granulat, 
300 tone acid sulfuric, impor
tante economii.

Grupuri de tineri îmbrăcati 
în costume de sărbătoare, bă
ieți și fete, prinși de mijloc 
și săltînd în ritmul unei 
sîrbe dobrogene, deschid coloa
na lucrătorilor din agricultură. 
Muncitorii și mecanizatorii de 
la G.A.S. Agigea poartă pa
nouri care arată că anul tre
cut au adus statului beneficii 
în valoare de peste 3 milioane 
lei. Succese asemănătoare au 
obținut și muncitorii din gos
podăriile agricole de stat Moș
neni. Amzacea, Mangalia, Ovi- 
diu și Topraisar, de la Nicolae 
Bălcescu și Pietreni.

Membrii cooperativelor a- 
gricole de producție, îmbrăcați 
în haine de sărbătoare, cu fe
tele pline de bucurie, poartă 
și ei grafice pe care sînt în
scrise cifre grăitoare pentru 
viața nouă pe care o trăiesc, 
pentru belșugul ogoarelor.

G. MIHĂESCU



■
 I ărbăioare a succeselor obținute de ge-

I iterația noastră, „Ziua tineretului’ a

I concentrat sub lumina limpede a înce- 
pulului de mai superbul cor al tuturor 

h tinerilor de pe întinsurile patriei, din 
il uzine și de pe ogoare, din școli, facul

tăți, institute de cercetări. Succesele, 
realizările obținute de ei constituie temeiul en
tuziasmului cu care numeroșii reprezentanți ai 

artei amatoare au contribuit la a face din acea
stă zi un mare festival al cintecului și jocului, al 
fanteziei tinerești. O zi căreia i se potrivesc cum 
nu se poate mai bine cuvintele poetului ■ „Fru
moase versuri spune țara, de dimineață pină 
seara'...

Tinerii din toate colțurile țării au venit la pro
pria lor sărbătoare, expresie a prețuirii acordată 
de partid, însuflețiți de succesele obținute în

R muncă ți Învățătură, de perspectivele unor, noi 
realizări. De-a lungul și de-a latul țări* a răsunat 
cîntecul încrederii în viitorul strălucit al patriei, 
al mlndriei tineretului nostru de a se ști partici
pant la munca plină de avînt a întregului popor 
condus de partid pe drumul desăvlrșirii con
strucției socialismului în minunata noastră pa
trie.

Din impresionantul film al sărbătoririi „Zilei 
tineretului" în întreaga țară, reporterii noștri au 
reușit să surprindă doar cîteva secvențe. Tînărul 
cititor, sărbătorit și participant la programul bo
gat al acestei zile, va completa relatările noa- 
tre cu alte și alte imagini cărora el însuși le-a 
dat viață în această frumoasă zi de mai.

Strălucitorul buchet
al cintecului

■
 iua tineretului a

oferit încă de di
mineață, miilor de 
spectatori bucure?- 
teni, întreceri spor
tive la: canotaj, 

atletism, baschet, 
volei, handbal, rugbi, fotbal. Am 
încercat un itinerar sportiv a! 
zilei (firește ar fi fost greu de 
cuprins toate stadioanele, su
tele de întreceri disputate ieril.

...Apele lacului Herăstrău 
erau brăzdate de la o oră des
tul de matinală de suplele am
barcațiuni ale canotorilor. Ce: 
mai buni sportivi din cluburile 
bucureștene: Voinfa, Dinac.o 
Metalul, Rapid, Steaua și-au 
disputat întîietatea în etapa o- 
rășenească a campionatului re
publican de caiac-canoe

...Finala „Cupei 2 Mai' (com
petiție organizată de clubul 
Progresul) a chemat în fața 
leului de volei formațiile mas
culine’ Color și Barca de i~-

tice de amatori, deci mii și mii 
de tineri din instituții, din uri
ne ii fabrici, au urcat ieri trep
tele estradelor și au oferit ze- 
diui ae aut ae spectatori, lo
cuitori ai orașului îneîntitoaze 
programe artistice. O aseme
nea prezentă a tinerilor artiști 
amatori impresionează prin 
masivitate și prin semnificația 
ei. Cîntecele și dansurile care 
s-au desfășurat ieri pe 90 de 
estrade aie Capitalei au fast 
cîntecele și dansurile tineret i 
și muncii, ale bucuriei de a fi 
tinăr și de a munci alături de 
întregul popor pentru mari în
făptuiri. Simbolic — multe din
tre estrade (din soseaua Giur
giului. din Cartierul Pajurei. 
din Parcul Ji. Băle eseu. din 
Parcul JZ3 August' și din alte 
locuri) se aflau în decorul 
unor ansambluri noi ce locuin
țe, în vecinătatea marilor în
treprinderi, în decorul acelor

motivul pentru care întregul 
colectiv al Depoului este asfiz: 
încrezător în forțele sale, după 
ce. în ajunul zilei de 1 Mai. se 
aila in fața unui bogat biieni 
de realizări în producție. An
gajamentele luate de acest co
lectiv în întrecerea socialistă 
Iceea ce era prevăzut pi.nă Jc 
1 Mai) au fost îndeplinite si 
de năși te.

Pe estrada din parcul Vitas 
au cinlat și au dansa! tineri ar
tiști amatori ai Unselor ^Tim
puri Noi'. Spectatorii aa ștad 
să vadă în bucuria și frnmnsr 
tea manifestării artiștilor s- 
mindn'a pentru un fapt pe care 
presa îl anunțase ca cfteva 
zile in urmă.- meterur^sc - C- 
zinei „Timpuri NoC șs-sa deoă- 
șif sarcinile de pfar. fa cnstea 
zilei de 1 Mai. la vrodactzz 
marfă cu 42 la ssmt £ ■*
succes al uzine . al oatmrr .-ro 
ei și acesta esze sa taocrr ar

Dansuri ale tinereții, 

bucuriei.»

rps 
rto

i38
IO»

- , ■ inc

ale

vestifii. Un meci pasionant. A- 
ceeași caracteristică și pentru 
întîlnirea feminină de baschet 
junioare începătoare: Progre
sul — Școala medie 35.

Agenda itinerariului nostru 
sportiv a mai consemnat prin
tre evenimentele zilei, inaugu
rarea Stadionului Uzinei de
mașini electrice (amenajat prin 
muncă patriotică), primul start 
in acest sezon al cicfoturistilor 
din raionul Tudor Vladimires- 
cu, pasionantele Întreceri de 
atletism de pe stadionul 
„Constructorul" desfășurate in 
cadrul primei etape a Sparta 
chiadei de vară. Ziua de 2 Moi 
a deschis larg porțile stedăoo- 
nelor din orașele și satele pa
triei, invitînd mii și mii de ti
neri la întreceri atractive, pa
sionante.

Încă nu s-au stins uMtatoa 
aplauze stîrnite de întrecerile 
sportive ale dimineții de dtah- 
nică și în parcuri, ia pîete. in 
pădurile de Ia mugurea arapa- 
lui au început sd rimat cMe- 
cul și poezia

De pe estradele B-ucu-e»; _- 
lui și-aii început cdMtoria Iar. 
ieri după-amiază. nadele cfate- 
cului,

Peste 800 de foraMtfi artw-

Sărbătoarea tinereții
locuri prin care osașuî rspc’i 
profilul vutorukii

Firește. . eperiorE.' cnrarâor 
d formațiilor de srzzzxă 
lard si usoart. a! eeckescresor 
al sobftilor si dmtmnordae e 
iest atît oe bogus iaci? e grec 
sd toci sdcsr o dl de suuncri

ce ae afli ea aee* taanato

'.jcoșsz cavec-

jnz-deudr-t Trw—tiTr Jp seeae

Transmit 
corespondenții 

regionali

„Frumoase 
versuri spune țara

cetei de of rt'-Jee Cae- « torxrrfe a is ha-

zeteM «n se earaae cs car- 
beraf ftxrt Bnerr srametor 
de to Dwarf CX> Tamt dr

■tf ’«ir 1b cbt»
9 bb «ttaarî sm tar La T«a-

< catar a* mm anart «mcar. 
cat catar tar sml tat f aau

«dZugst crșsnlui un plus de fru- 
sosete, efectuind peste 110 000 
ere de aunci patriotică. Stat ace- 
:asi taen care reluindu-și activi
tatea zibucă, vor munci si învă
ța aai biar. răsplătind astfel mi- 
- matele coadrtu care le-au fost 
creste de pertid pentru tadeplî- 
rrrea propriilor răr-rnte

2000

tafc ta fMOtaMBBBtal taMtaftat

de interpreți
Spre seară, în Pe-- 

cui Herăstrău, 
prezentat un frumos 
program o parte dm 
cei peste 11000 de 
elevi — induși in 
129 de formații artri- 
tice — cifi au parti
cipat la faza pe Ca
pitală a receniuivi 
concurs pultvral-e— 
fistic. Laureafii — 
aceiași care in-cc.- 
trează și la învățătu
ră note bune și foar
te bune — aduceau 
pe scenă o oglindi a 
activității lor, a preo
cupărilor multilatera
le pentru artă și cul
tură, pentru frumos. 
Studenții Capitalei 
au întîmpinat „Ziua 
tineretului" eu cin- 
tece și dansuri, ex
presie artistică a 
nenumăratelor lor 
bucurii împlinite. De 
la un capăt la altul 
al țării, cele mai 
alese melodii au fost 
aduse aici — în *ii:-

is om

ta IwfitaBMiow stat tar 3 tata, «z

CONSTANTA. Claberile, casele 
oe căituri estradele amenajate 
ta orașele si satele Dobrogei au 
răsmsat ieri de cistece si versuri 

bem par-jditp s> patriei »o- 
ca.base SlrUfceaâsv zraa. ti- 
resx n cat pies see- saeateîor 
de adăecă r-e-E3c*trsCă pentru 
rtetairlr cendce de kancă si 
tarSctară citate ia patra noa
stră peaeracer triere. 1= pădurea 
de le MarSatiar sa-ae dat Intilmre 
pe scesaeje -speonzata ta aer li- 
be» aiMiefesi artist: asatori din 
vsaăe tariept iade i ile s: instituțiile 
tranic Corstanfa Iktpă-aniiăza 
la Caaataaea- pesetele de atracție 
as Ibk să£ăe de tacntăti. ctaba- 
rJa. ȘMMde psăfece. ta care wa

«■ Tarnau de Stat ei sa- 
erri*t simmer- Le Madg.-

dia și Cema Vodă au fost aprinse 
luminile carnavalului.

CLUJ. — Numeroși tineri, mem
bri ai cercului de alpinism de la 
întreprinderea „Metalul Roșu", au 
pornit intr-o excursie la Ghețarul 
Scărișoara din Munții Apuseni. 
Studenții de la Institutul pedago
gic de 3 ani, Universitate și alte 
institute de învătămînt superior 
din oraș s-au îndreptat spre Fă
get. Alte sute de tineri au urmă
rit bogatele programe artistice 
susținute pe estrada din Pădurea 
Hota de numeroase formații de 
dansuri, muzică populară și ușoa
ră de soliști vocali si instrumen
tiști de la Unirea, Metalul Roșu, 
Casa de cultură a studenților. 
Cîntecele si jocurile populare 
rr mânesti și maghiare au răsunat 
pină tirziu ta Piața vPăcii și_ Piața 
M.hai \5tearu. Seara, mii de-tineri 
au luat parte la dans, la progra- 
tr.ele eultural-distractive. „Ziua-ti.-, 
neretaiui- a fost în regiunea Cltij 
o zi de sărbătoare a succeselor 
obținute de tinerii din regiune în 
șuncă și tavătătură. uniți ta bo- 
tăriree lor de a contribui, alături 
«e vîrstaici la înflorirea con- 
t_»ă a ngtanii v. a patriei so- 
«Lsta-

TG MUR£S Platoul Contești, 
ca cott prioresc de natură, a

atras ieri numeroși tineri din Tg. 
Mureș. Pe scena în aer liber, ar
tiștii amatori de la Fabrica de 
zahăr, de la institutele de învăță- 
mînt superior, de la Școala medie 
Bolyai Farkaș au prezentat pină 
seara spectacole artistice în fața 
a mii de spectatori.

IAȘ-I. La Iași, manifestările con-, 
sacrate „Zilei tineretului" s,au 
concentrat în bună parte în fru
moasa Casă de cultură a tinere
tului : peste 1 000 de pionieri și 
școlari din clasele III—VIII ale 
școlilor orașului și din comunele 
aparținătoare au prezentat un bo
gat program artistic. După-amiază, 
artiștii amatori au prezentat spec
tacole pe podiumurile special a- 
menajate în pitoreștile împreju
rimi ale orașului.

ORADEA,. în Parcul „Nicolae 
Bălceșcu", _..estradele, amenajate 
oici au.'găzduit spectacolele ar
tiștilor amățori că și pe cele ale 
Teatrului de păpuși. Asemenea 
programe au avut loc și în sta
țiunile balneo-climaterice „1 Mai" 
si „Victoria" de lingă Oradea.

SUCEAVA. Aproape 2 000 de 
tineri au participat la deschide
rea festivă a sărbătoririi „Zilei ti
neretului* in orașul Suceava. Cu 
acest prilej, tovarășul Dragomir

loan, secretar al Comitetului re
gional U.T.M.- Suceava, Ie-a vor
bit tinerilor despre minunatele 
condiții; de muncă și de viață de 
care se bucură în patria noastră, 
prin grija partidului, tineretul. 
Apoi, pe scena Teatrului de vară, 
formațiile artistice ale școlilor 
medii din oraș au prezentat pro
gramul artistic intitulat „Tineret, 
mindria țării". Corurile reunite ale 
artiștilor amatori au interpretat 
cîntecele „Glorios partid", „Tine
ret, mindria țării".

Un punct de atracție pentru ti
nerii suceveni, la sfîrșitul acestei 
zile, a fost carnavalul organizat 
în Sala sporturilor. Aici, tinerii 
artiști ai Ansamblului „Ciprian 
Porumbescu", alături de formații 
artistice amatoare, au prezentat 
un bogat , program artistic.

DEVA. La casele de cultură si 
cluburile din Vulcan, Lupeni, 
Aninoasa, Petrila, Petroșeni, mii 
de tineri — mineri, studenți — 
au participat la tradiționalele ser
bări organizate de „Ziua tinere
tului". Estradele amenajate în aer 
liber, pădurile și parcurile pito
rești din împrejurimi au devenit 
reședințe ale cintecului si veseliei.

Seară, orchestrele cluburilor au 
chemat la dans mii de băieți ș( 
fete din toate localitățile Văii 
Jiului.

Ora carnavalului
Trarsati» rngiia ' Străr-jcrrea de neon a 

Cagrtafft. scapsea. șs-a adă-u<a: fascinatul 
ăaaj st șerbeiar eamavajeati. Pentru cîteva 
ore a=a pfcnzss intr-cm univers aflat sub bn- 
perrat *wiw i u i sz al exuberanței tinerești. 
rarreaaaae in tot ceremonialul tradiționale
le- Carnavaluri ale tineretului: trom-

cotorate. jocuri de 
concursuri, momen-

te dtatraettve. circulația hohotitoare a șarje
ze ii ețxjraraekx- au putut fi. toate, intilnite 

La casele de culturi ale tineretului, in parcul 
-rrae ft la Casa de cultură a raiorului 1 Mai. 
Pe «eenete acestora au ..defilat-, rind pe rind, 
.-e. r~a bun. artiști amatori, profesio- 
ms"_ crtbestre. grupuri vocale, soliști, bri- 
eăm de aptațâe. întregul tablou rezumind la 
o scară eonecEtrată virtuțile artei amatoare, 
prestigruî e in ansamblul manifestărilor

culturale ale tineretului. Folosind o imagine 
curentă, dar exactă, vom spune că „invitații" 
de onoare au fost cîntecul și dansul. Purtăto
rii lor sînt aceiași, cei mai mulți, pe care în 
dimineața lui 1 Mai i-am văzut cu toții mani- 
festîndu-și viguros bucuria de a raporta 
partidului noi și noi succese, realizări din 
care nici cîntecul, nici poezia n-au lipsit, ele 
fiind aerul, ambianța prielnică a muncii.

Muncitori, elevi, studenți, purtau cu ei, în 
noaptea acelui carnaval al veseliei, mîn- 
dria realizărilor — semnul distinct sub care 
se desfășoară oricare acțiune a tineretului 
nostru.

Mii și mii de tineri au petrecut în noaptea 
carnavalului „pe aripile valsului", înconju
rați de acordurile iuți ale dansului popular, 
travestiți de măști ingenioase, prinși în zeci 
și zeci de concursuri de cîntece și jocuri.

A fost un prilej de ne
măsurate emoții să vezi 
cum in toată țara cîntecul, 
jocul, poezia au ritmat 
însuflețitoarele realizări 
și angajamente raportate 
partidului de. toți oamenii 
muncii. In cinstea sărbăto
rii lor, tinerii patriei au 
strîns în strălucitoare bu
chete izbinzilc în muncă 
și învățătură, asiguri nd 
partidul de nemărginitul lor 
devotament, pus în fapte 
de muncă la temelia înflo
ririi patriei.

Sărbătoarea a fost o ex
presie vie a hotăririi tine
retului nostru harnic ți ta
lentat, dc a întimpina cel 
de-al XV-lea Congres al 
partidului, alături de în
tregul popor, cu noi reali
zări în muncă și învăță
tură.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
ÎN PRELIMINARIILE CAMPIONATULUI MONDIAL DE

■
 eprezentabva noas

tră națională. în 
primul meci inter
național oficial al 
anului, ne-a adus 
ieri satisfacția unei 
victorii nete asupra 

reprezentativei Turciei. Rezulta
tul e pe deplin meritat, dacă ți
nem seama de modul cum a 
luptat pentru victorie echipa 
noastră și mai ales de ocaziile 
avute (dacă băieții noștri ar fi 
fructificat măcar jumătate din 
ele, scorul putea fi dublu — 
ceea ce nu ne-ar fi stricat cîtuși 

de puțin !). Dar cum soarta me
ciurilor e hotărîtă nu de ocaziile 
irosite, ci ds golurile marcate, 
pînă în minutul 73, deși condu
ceam cu 1—0, meciul nu putea 
fi considerat tranșat în favoarea 
noastră, mai ales că echipa tur
că, fidelă pronosticului făcut de 
Metin („...să știți, că nu ne con
siderăm dinainte învinși...") con
traataca periculos și decis. Dacă 
pronosticul lui Metin a fost in
firmat, un merit deosebit îl are 
apărarea noastră imediată, care 
a păzit cu strășnicie poarta apă
rată de Haidu. Pentru jocul bun 
prestat, felicitări întregii noastre 
apărări, dar în mod deosebit lui 
Hălmăgeanu, care ieri a jucat 
fără greșeală, anihilîndu-1 com
plet pe periculosul atacant Me
tin, și lui Haidu, pentru inter
vențiile sale prompte (puține, 
cite au fost) pe cit de spectacu
loase, pe atît de decise și sigure.

Dintre ceilalți apărători, aș re- 

subtil. Lui Greavu. o notă ta 
plus pentru incursiunile sale pe 
extremă, în a doua repriză, and 
s-a dovedit util atacului nostru. 
Un capitol la care s-au dovedit 
deficitari și Greavu și Popa — 
„alunecările" pentru deposeda
rea de minge a adversarilor. 
Ambii au abuzat de aceste ,.a- 
lunecări", evidențiind faptul 
că acest „stil" s-a dovedit de
seori deficitar în jocul de ieri, 
cel puțin din două motive : 11 
multe din aceste „alunecări" 
erau faulturi curate, iar arbitrul
le-a sancționat prompt, ca atare 
(bine că nu ne-am trezit cu 
vreo „alunecare" din astea în ca
reul de 16 m, pentru că, la un 
11 m, nu știu pe unde scotea 
Haidu cămașa...) și 2) cele două 
extreme turce, jucători subtili, 
sesizînd „pasiunea" lui Greavu 
și Popa pentru „alunecări", i-au 
fentat scurt de cîteva ori. lăsîn- 
du-i să „alunece" în gol, ei tre- 
cînd cu mingea mai departe, în 
vreme ce „alunecații" noștri
se adunau, uimiți, de pe jos...
Dan C. s-a „văzut" mai mult în
repriza secundă. In genera], 

fcsă. a tocat snb valoarea sa: e- 
zztâr- aesicnr in multe interven- 

țatwi fără adresă, expediate 
iuatate. U apărătorii turci. Mij
locașa aoțhi — Georgescu și 
Gheighen — an muncit foarte 
m-Jt ț» fără îndoială că meritul 
s zCtoriei le aparține ți lor (de 
altfel, primei gol a fost înscris 
de Georgeses chiar in primul 
mtoot de joc ți asta n-a fost pu
țul pentru moralul echipei noas
tre . Cei doi mijlocași au făcut o 
adevărată risipă de energie, din

R. P. Româna — Turcia 3-0 (1-0)
păcate nu totdeauna cu destul 
folos pentru înaintarea noastră 
(mă refer la jocul crispat ți la 
pripeala manifestate de Gher- 
ghcli mai ales în prima repriză, 
cînd a trimis multe mingi „mun
cite" de echipă la adversar, cit 
și la „căderea" clin repriza se
cundă a lui Georgescu — șuturi 
fără adresă, abuz de faulturi, 
pase irosite).

Am lăsat la urmă atacul, deși 
îi datorăm victoria și numeroa
sele faze spectaculoase de fotbal 
adevărat care au electrizat de
seori tribunele — cit... și ratările 
cu ghiotora, care ne picurau a- 
mărăciune în inimi nouă, celor 
clin tribune și din fața ecranelor 
televizoarelor.

Mai întîi, cele bune ! Introdu

cerea lui Mateianu în linia noastră 
de atac, în jocul de ieri, s-a dove
dit a fi o măsură inspirată 
luată de Federația de fotbal și 
de selecționerii noștri, în ultimul 
timp (măcar bucuria asta s-o a- 
vem și noi, că măsurile neinspi
rate, ne-au amărît deajuns !)i Nu 
exagerez cu nimic dacă afirm că 
jocul de ieri al lui Mateianu ni 
l-a - amintit pe Constantin în 
zilele sale de glorie. Jucător teh
nic, rodat, cu o mare voință și 
putere de luptă (prezent în atac 

că ți în apărare, mereu acolo 
unde jocul era mai greu), cu un 
remarcabil spirit de echipă și cu 
un inspirat simț al balonului, 
Mateianu a fost ieri nu numai 
inima ți creierul înaintării, dar și 
al întregii echipe. Cele mai mul
te din situațiile clare de gol ale 
echipei noastre au fost create de 
Mateianu și Pîrcălab, care în 
jocul de ieri au format un cuplu 
perfect omogen (cineva, din tri
bună, remarca pe bună dreptate 
că cine știe fotbal, se cunoaște.. . 
Manifestarea de simpatie pe 
care i-au făcut-o miile de specta
tori la terminarea partidei, n-a 
constituit decito confirmare fi
rească a faptului .că, in mecaul de

FOTBAL
ieri, Mateim a fort cel mu bon 
jucător de pe ta eu. Dm partea 
noastră, o dată cu febtâitările 
călduroase nwaJt. ii transmi
tem doar această orare : să joace 
în toate mecmr/e, cwn a jucat 
ieri! (Firește, se poate și mai 
bine !)• Pîrcălab, in jocul de ieri, 
deși n-a fost rodat ca actuala 
formație a naționale: noastre (se
lecționerii l-au introdus in locul 
lui Năsturescu, arridratat la ul
timul antrenament) a făcut un 
joc „de zile mar.", așa cum îl 
știm noi pe imperuoruh rapidul 

și subtilul Pîrcălab. Aproape de 
fiecare dată, cînd pornea cu min
gea, provoca panică in cercul 
advers prin cursele debordante 
pe extremă și prin „slalomurile" 
sale printre apărătorii turci. S-a 
scris și s-a vorbit mult despre 
Pîrcălab „fricosul". Ei bine, cu 
toate duritățile la care au recurs 
apărătorii turci ca să-l oprească 
pe Pîrcălab din ofensivă (o ast
fel de duritate i-a constat un 
penalti, transformat de Mate
ianu), extremul nostru dreapta 
n-a fost deloc fricos, ba, dimpo
trivă ! Cînd vrea, e clar că Pîrcă
lab știe să joace. Satisfacția rea
ducerii sale în prima garnitură 
a țării, admirația și simpatia su
telor de mii de iubitori ai fotba

lului pentru el, cînd joacă fotbal 
adevărat, sperăm sâ-1 stimuleze 
pozitiv, să-l determine să dea 
uitării ceea ce a umbrit activita
tea sa sportivă în ultima vreme 
și să-l determine să joace întot
deauna fotbal așa cum știe ți 
poate să joace, spre satisfacția 
lui și a noastră. E urarea noastră 
sinceră pe care i-o facem. Iones
co, deși a muncit, ieri a jucat 
șters, cu mult sub valoarea sa. 
Tot cineva (și tot din tribună) 
spunea că el, fără Dumitriu II, e 
mort... Așa să fie ? ! Cuplul Io- 
nescu-Dumitriu II e renumit 
tocmai prin fantezie, prin tehni
că, prin acțiuni subtile, adică 

prin practicarea unui fotbal gin- 
dit. Ce i-a lipsit ieri ?CBemingi 
nn i-an pus Mateianu și Pîrcălab 
^ca pe tavă", de ce le-a irosit ? 
Oricum, ieri, a acționat greoi, 
neinspirat. în contratimp cu cei
lalți doi. citați înaintea sa. De 
ce ? N-aș putea să-i spun. Nu 
știu. Poate că eL analizîrxiu-se mai 
bine, lucid ‘ram știu că poate s-o 
facă) va găsi explicația, cauza și 
o va înlătura. In tot cazul, o e- 
voluție sub valoarea sa într-o 
întîlnire cu o asemenea miză tre
buie să-i dea de gîndit. Lui în 
primul rind 1 Despre Crăinicea- 
nu> autorul celui de-al 3-lea gol 
al echipei noastre, nu spun de- 
cît atît (cu sinceră părere de 
rău): am avut ieri două extre
me, Pîrcălab și Crăiniceanu.

Prin evoluția lor pe teren, cali
tativ, ei s-au situat la doi poli 
opuși. Primul a demonstrat cum 
trebuie, al doilea cum nu trebuie 
să joace o extremă. Ce i-aș pu
tea spune mai mult ? Despre 
jocul exasperant de individualist, 
despre driblingurile nesfîrșite, 
pe cit de nereușite, pe atît de 
inutile, despre ținerea mingii în 
mod nepermis cînd atacul nos
tru pornea în trombă către poar
ta adversă, despre ratările copi
lărești (ultima, în minutul 76, 
singur cu portarul) ? Toate astea 
le-ați văzut Concluzia: națio
nala noastră nu are încă o ex
tremă stingă ! Fragilul Codreanu 
ta nici un caz nu-i o soluție. Des
pre echipa noastră, cam atît, deo
camdată_

Oaspeții an lăsat o bună im
presie prin tehnica ridicată pe 
care o posedă toți jucătorii, prin 
tactica modernă dovedită (des
chideri lungi — din 2—3 pase 
erau la poarta noastră), prin pu
terea lor de luptă care n-a cedat 

decit atunci cînd, practic, me
ciul era jucat (70 de minute nu 
s-au socotit deloc „victime", ba. 
dimpotrivă. Amintiți-vă de pre
singul la care ei au supus echipa 
noastră în primele 20 de minute 
ale reprizei secunde). Aș remar
ca, în mod deosebit, pe apărăto
rul central Seref, care a destrămat 
multe din atacurile echipei noas
tre. De la înaintare, ne-au plă
cut cele două extreme. Metin a 
evoluat slab. Cred că jucătorii 
turci au greșit „căutîndu-l“ toți 
pe Metin, care era strașnic păzit 

de apărătorii noștri; e una din 
cauzele, cred eu, a slabei com
portări a liniei lor de atac.

Arbitrul austriac Paul Schiller 
a condus, în general, satisfăcă
tor, dar uneori, a fost depășit de 
ritmul jocului, dînd citeva deci
zii eronate (și cu concursul com- 
patrioților săi, arbitri de tușă), 
care n-au influențat însă rezul
tatul jocului.

STELIAN SAVIN

P. S. La sfirșitul jocului, 
antrenorul selecționatei tur
ce. Sandro Puppo, a declarat: 
..Fotbaliștii români au fost 
superiori din punct de vedere 
tehnic cit și ca pregătire fi
zică. Victorie meritată, scor 
echitabil". Deci, dacă antre- 
■;or;.’. lor consideră scorul de 
i—3. cu care a pierdut echipa 
sa, ca „echitabil" pentru ea, e 
c!ar că poarta oaspeților 
■.oitr". „avea loc in ea" și de 
-lai multe goluri. De vină nu 
ri- • decit ratările băieților 
• oștri. E bine de ținut minte!

★

• I a Istanbul s-a disputat du
minică meciul international de 
fotbal dintre selecționatela secun- 
-de ale R.P. Române și Turciei. Cu 
un atac în mare vervă de joc și 
cu o apărare solidă, echipa româ
nă a repurtat o victorie catego
rică la scorul de 5—1 (3—0), Cel 
mai bun jucător al formației ro
mâne — transmite corespondentul 
Agenției France Presse — a fost 
extrema dreaptă Badea, autorul a 
trei goluri. Celelalte două puncte 
au fost realizate de Frățilă șl 
Sasu,
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Cu oaspeții străini

in tribună
d

0 întrebare
și zece

răspunsuri d —

în dimineața primei zile de mai. 
Piața Aviatorilor a cunoscut tradițio
nala metamorfoză : buchetele simță- 
minteior omenești au tăcut să înilo- 
rească cea mai splendidă dintre gră
dini. Voioșia demonstranților, limba
jul sugestiv al pancartelor, armonia 
policromă a costumelor, ilorilor și ca
relor alegorice au zămislit un tablou 
care exprima cu o mare torță de con
vingere sensul sărbătoreștii mani tes
tări. Tabloul acesta l-au privit din tri
bune și oaspeți veniți de pe toate con- 
tinenetele. Le-am adresat întrebarea 
cu care reporterul, deobicei, își inter
pelează interlocutorii în asemenea 
împrejurări s

— Care sînt impresiile dumneavoa
stră despre demonstrația Ia care asis
tați ?

Pe bloc-notes am transcris zece răs
punsuri.

3
 Minunată manifestație! — spâne* BARE

KOlVEGUI. membru W Octree» confe
deral al munatoalor d-a Esre

emoționantă această defilare la care partxșă. 
parcă. întregul Bucurețt- Poporul wr-ă-i este Si
gur de viitorul său. El a dcefccrt mar: succese r 
sînt convins că ți de acum inatote va rea
lizări importante.

I 
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I
I 
I
I 
I R. D. GERMANA. Vedere a modernului hotel

„Berolina" dJn Berlht
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1 Mai în lume
Moscova

MOSCOVA 2. — Corespon
dentul Agerpres, S. Podînă, trans
mite: De 1 Mai Moscova s-a 
îmbrăcat în haine de sărbătoare. 
Pretutindeni au fost arborate 
steaguri roșii și flamuri multico
lore, au fost instalate mari por
trete ale clasicilor marxism-leni- 
nismului și ale conducătorilor 
partidului comunist și guvernu
lui sovietic.

în ciuda fulgilor mari de ză
padă care cădeau din abunden
ță, coloanele de moscoviți s-au 
îndreptat dis-de-dimineață spre 
Piața Roșie pentru a participa la 
parada tradițională. în tribune se 
aflau invitați de peste hotare, 
membri ai corpului diplomatic, 
corespondenți de presă, fruntași 
în muncă, ofițeri ai forțelor ar
mate, precum și cei 11 cosmo- 
nauți.

La ora 10, Ia tribuna oficială 
au urcat conducătorii partidului 
și guvernului, în frunte cu Leo
nid Brejnev, prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S., și Alexei Ko- 
sîghin, președintele Consiliului 
de miniștri al U.R.S.S. După ce 
trompetiștii au anunțat începerea 
festivității, în piață și-au făcut 
apariția primele care alegorice. 
Un grup de motocicliști purtau 
steagurile tuturor țărilor socia
liste. Au urmat alte care alego
rice. „Vom îndeplini septenalul 
înainte de termen" — scria pe 
unul din ele. „Trăiască cucerito
rii Cosmosului" — suna inscripția 
de pe un altul. După o întreagă 
pădure de steaguri roșii, au a- 
părut cei mai buni sportivi ai 
Moscovei, campioni mondiali și 
unionali, fiecare cu steagul aso
ciației sale sportive. Au trecut 
apoi pionieri și școlari care au 
prezentat cîteva exerciții de 
gimnastică. în fața tribunei 
oficiale s:au perindat echipe de 
dansatori, formate din artiști 
amatori din Moscova.

Demonstrația oamenilor mun
cii din Moscova a început în 
sunetele Internaționalei. Ei 
poartă steaguri, portrete ale lui 
Marx, Engels, Lenin, ale mem
brilor Prezidiului Comitetului 
Central al P.C.U.S., placarte pe 
care au înscris succesele lor în 
muncă. „Am îndeplinit septena
lul", scrie pe un mare panou. 
Sute de întreprinderi moscovite, 
s-au prezentat la marea sărbă
toare a muncii cu planul septe- 
nal îndeplinit.

Constructorii Moscovei rapor
tează că și-au îndeplinit și depă
șit angajamentele luate în cinstea 
zilei de 1 Mai.

Demonstrația oamenilor mun
cii a durat 3 ore.

Pekin
PEKIN 2 (Agerpres). — Peste 

trei milioane de oameni ai mun
cii din capitala R. P. Chineze au 
participat la demonstrațiile de 
1 Mai care au avut loc în marile 
piețe și parcuri din Pekin. La 
aceste manifestări au participat 
invitați din peste 70 de țări ale 
lumii.

Demonstranții și-au manifestat 
entuziasmul față de succesele 
obținute în construirea socialis
mului în R. P. Chineză, și-au ex
primat solidaritatea cu clasa 
muncitoare și cu popoarele din 
lumea întreagă, au manifestat 
împotriva imperialismului și co
lonialismului, și-au exprimat ho
tărârea de a sprijini lupta eroică 
a poporului vietnamez.

Liu Șao-ți Ciu En-lai, Ciu 
De și alți conducători ai parti
dului și guvernului, s-au întâlnit 
cu muncitorii, funcționarii, mili
tarii și studenții, participanți la 
festivitățile de la Pekin, consa
crate sărbătoririi zilei internațio
nale a oamenilor muncii.

Cu prilejul zilei de 1 Mai, Fe
derația sindicatelor din întreaga 
Chină, împreună cu alte organi
zații obștești din R. P. Chineză 
au oferit o mare recepție în 
cinstea oaspeților de peste ho
tare și a fruntașilor în producție, 
participanți la demonstrație. Ciu 
En-lai a roșit o cuvântare de 
salut.

Varșovia
VAR.ȘOVIA 2 — Corespon

dentul Agerpres, Gh. Gheorgniță, 
transmite : La Varșovia, ziua de 
1 Mai a fost sărbătorită printr-o

însuflețită și entuziastă demon
strație a oamenilor muncii.

La tribuna ridicată in fața Pa
latului Culturii și Științei au luat 
loc conducătorii de partid și de 
stat, in frunte cu W. Gomulka, 
prim-secretar al C.C al P.M.U.P, 
E. Ochab, președintele Ccnriiiu- 
lui de Stat, J. Cvrankievricz. 
președintele Ccnriliulu: de Mi
niștri al R. P. Polone, reprezen
tanți ai organizațiilor pofarice și 
obștești, fruntași in muncă, 
membri ai corpului diplomatic 
acreditați la Varșovia ți Alegați 
ai oamenilor muncii de peste no
tare.

Tradiționala felicitare adresată 
oamenilor muncii a fost rostită 
de Wladvslaw Gomulka, pmn- 
secretar al C.C al P.M.U.P.

Piața unde are loc demonstra
ția sărbătorească, încadrată de 
imensele blocuri in construcție, a 
devenit o mare de oameni pur- 
tind steaguri și lozinci in care 
sînt raportate succesele obținute 
în ultimul timp.

Impresionantă este demonstra
ția veteranilor mișcării revoluțio
nare poloneze, care pășesc umăr 
Ia umăr cu tinerii pionieri, re- 
prezentînd simbolic generațiile 
de ieri și de azi.

Țărănimea din regiunea Var
șoviei, în frumoase costume mul
ticolore, manifestează sub lozin
cile „Alianța dintre muncitori și 
țărani, baza puterii populare", 
„Gospodăriile agricole de stat și 
cooperativele agricole — pionieri 
ai socialismului la sate".

Demonstrația masivă a oame
nilor muncii din întreprinderile 
și instituțiile Varșoviei este ur
mată de locuitorii din raioanele 
Varșoviei, unele cu vechi tradiții 
revoluționare, altele răsărite în 
cursul celor două decenii de pu
tere populară.

Hanoi
HANOI 2 (Agerpres). — 

în Capitala R. D. Viet
nam a avut loc o adunare 
festivă în cinstei zilei de 
1 Mai, la care au participat 
președintele Ho Și Min, Le 
Duan, prim-secretar al C.C. al 
Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam, premierul Fam- 
Van Dong și alți conducători 
de partid și de stat.

în cuvîntul său, președintele 
Ho Și Min a felicitat poporul 
vietnamez, din nord și din sud, 
pentru victoriile sale în lupta 
împotriva agresiunii impe
rialiste.

A rostit, , de asemenea, o cu
vântare Hoang Quoc Viet, pre
ședintele Federației Sindicate
lor din Vietnam, care în nu
mele clasei muncitoare și po
porului vietnamez a exprimat 
mulțumiri pentru sprijinul a- 
cordat luptei poporului din 
Vietnam, de popoarele țărilor 
socialiste, de clasa muncitoare 
și de popoarele progresiste din 
întreaga lume.

Adunarea a adoptat o rezo
luție. condamnînd intensifica
rea de către imperialiștii ame
ricani a războiului din Viet
namul de sud și acțiunile a- 
gresive împotriva R. D. Viet
nam, Laoșplui și Cambodgiei.

Madrid
MADRID 2 (Agerpre). — în 

numeroase orașe din Spania au 
avut loc manifestații ale oame
nilor muncii cu prilejul zilei de 
1 Mai. La Bilbao, organizațiile 
sindicale ilegale au chemat mun
citorii să manifesteze în centrul 
orașului. La această manifestație 
au participat mai multe mii de 
persoane. Poliția a intervenit cu 
brutalitate, atacând demonstranții 
și operând numeroase arestări. în 
ciuda intervenției poliției, mani
festațiile muncitorilor au conti
nuat în tot cursul zilei de 1 Mai 
în diferite cartiere ale orașului. 
La Madrid au avut loc, de ase
menea, ciocniri între demonstranți 
și poliție. în capitala Spaniei, 
poliția a arestat 20 de persoane.

Alger
ALGER 1 (Agerpres). — Alge

ria a sărbătorit pentru a treia 
oară ziua de 1 Mai în condițiile 
independenței. Cu acest prilej, la 
Alger și în alte orașe ale țării 
au avut loc mari demonstrații ale 
oamenilor muncii.

La Alger, ia fr-.::ra p—~ aa- 
lcane de oemocstrxafi s-tn a£ac 
Ahmed Ben Beâa. prețeăatoăe 
RepabbcxL și ilp cn-A» ă»xi ■ 
țării.

Conakry
CONAKRY 1 Agerpres . — 

Luând cu sântul la postai de raAo 
Conakrv, președmâe Cosea. 
Seku Ture, a adresat popcrukz 
un mesa; ca prâețd zâc de 
1 Mai. El a vorbit pe scurt des
pre situația da» țară dopa po-

aeci a unei sera de

cut Poporul Gemea. a spus eL 
a pășit ia perioada reecrjtroe- 
ției economiei naționale. Lupta 
activă pentru înfăptuirea refor
melor a și adus o certă ridicare 
a puterii de cumpărare a mase
lor populare.

Președintele Guineei a anunțat 
noi reforme pe care guvernul le 
va înfăptui în scopul perfecțio
nării conducerii 
dicării nivelului 
selor.

Gn>

economiei și ri- 
material al ma-

Roma
ROMA. — 1 Mai, Ziua In

ternațională a oamenilor mun
cii, a fost sărbătorită pretu
tindeni în Italia. în orașele 
mari și mici s-au desfășurat 
sute de întruniri, mitinguri și 
demonstrații. Ziua de 1 Mai 
coincide anul acesta cu ani
versarea a 20 de ani de la eli
berarea țării de sub jugul 
fascist. Răspunzând apelului 
lansat de Confederația Gene
rală a Muncii din Italia 
(C.G.I.L.), muncitorii italieni 
au subliniat în cursul mani
festărilor care au avut loc, că 
lupta lor continuă, că în țară 
s-au schimbat multe lucruri, 
dar mai sînt multe care vor 
trebui schimbate și aceasta nu 
se poate face decît prin uni
tatea și lupta maselor de oa
meni ai muncii.

Semnarea protocolului 
privind schimburile 

de mărfuri intre U.R.S.S. 
și R. P. Chineză

MOSCOVA 2 (Agerpres). — 
La 29 aprilie Nikolai Patoli- 
cev, ministrul comerțului 
exterior, al U.R.S.S., și Li Țian, 
locțiitor al ministrului comer
țului exterior al R. P. Chi
neze, au semnat pi’otocolul cu 
privire la schimburile de măr
furi pe 1965 între U.R.S.S. și 
R. P. Chineză.

în cursul tratativelor, părțile 
au manifestat tendința spre 
extinderea comerțului reci
proc. Ele și-au exprimat do
rința de a duce tratative cu 
privire la livrări suplimentare 
de mărfuri în 1965, în afara 
celor prevăzute de protocolul 
semnat.

încheierea vizitei tovarășului
Comeliu Mănescu in R. A. U.

^acerua
K poporul

Maestru! 
Tudor Arghezi 

a primit premiul 
„Gottfried 

von Herder"

Intervenția $.0.1

in Republica Dominicana
Situația so menține confuza la Santo Domingo

vor

-k

PE SCURT
SINGAPORE. — în Singa

pore continua să domnească 
duminică o situație încordată. 
Autoritățile au decretat încă 
de sîmbătă stare excepțională 
ca urmare a marilor demon
strații muncitorești organizate 
cu prilejul zilei de 1 Mai. 
După cum se știe, poliția a 
atacat pe demonstranți cu 
gaze lacrimogene, prorocind 
ciocniri serioase. Aproape 300 
de persoane au fost arestate, 
întregul efectiv al poliției din 
Singapore a fost pus în stare 
de alarmă pentru cazul în care 
vor avea loc noi demonstrații. 
Patrulele poliției circulă pe 
străzi, interzicind formarea 
unor grupuri mai mari de 
oameni.

MOSCOVA — Agenția TASS 
anunță că Comitetul pentru 
decernarea Premiilor interna
ționale Lenin „Pentru întări
rea păcii între popoare" a de
cernat premiile „Pentru întă
rirea păcii între popoare" pe 
anul 1964 militantei pe tărim 
obștesc din India, Aruna Asaf 
Aii, poetului spaniol Rafael 
Alberti, militanților pe tărim 
obștesc Kaoru Ota (Japonia) 
și Gordon Schaeffer (Anglia1.

BEIRUT — Președintele ira
kian, Abdul Salam Aref, a fă
cut cunoscut sâmbătă că gu
vernul țării sale respinge pro
punerile președintelui tuni
sian, Habid Burghiba, cu pri
vire la rezolvarea problemei 
palestiniene. Președintele A- 
ref a calificat inițiativa lui 
Burghiba ca „neacceptabilă a- 
tît în totalitatea ei cit și in de
taliu".

HANOI — După cum 
mite agenția V.N.A., delegcpz 
Partidului Neo Lao Hf.sz: 
condusă de prințul Snfaaa 
vong, președintele partidului, 
a părăsit Hanoiul, după '. vi
zită prietenească în R D 
mm. In timpul șederi; trie 
în capitala vietnamezi, delega
ția a avut întrevederi cu pre
ședintele Ho Și Mi r. ; : . . ' ■
conducători de partid ăe 
stat ai R. D. Vietnam. înotate 
de plecare, ambasadorul Ver
sului la Hanoi a ofer.': o recep
ție în cinstea delegației, la eare 
au luat parte președintele Con
siliului de Miniștri, Fam V<». 
Dong, și alte personality-
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observatorilor poet a de destrămare
a S.EA.T.O-, de cri teu saâe. nu este
nouă. Ea s-a impus treptat, pe maseza tre
cerii timpului ți a fost reievatâ dm ce in ce 
mai mult în ultimii am. La sekj.nra de anul 
trecut care, pe lingă discutarea prrt'.emeiac 
de pe ordinea de zi, avea man era să ani
verseze un deceniu de existență a pactulz. 
rezultatul a fost adoptarea unui coormxat 
comun care nu a fost semnat de toate sta
tele participante. Declarația franceză de arsul
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NEW YORK 2
— Agențiile de presă anunță 
că luni dimineața, la cererea 
reprezentanței U.R.S.S. la 
O.N.U., se întrunește Consiliul 
de Securitate al O.N.U. pen
tru a lua în dezbatere situa
ția creată în Republica Do
minicană ca urmare a trimi
terii de trupe americane în 
această țară.

Duminică, au început să so
sească la Santo Domingo (ca
pitala Republicii Dominicane) 
aîU 2000 de pușcași ai mari
ne: — itare america ne. Pînă 
in prezent, in Republica Do- 
—- v-artâ au fost debarcați 
peste 0500 de soldați ameri- 
:az_ care au creat la Santo 
Domingo un coridor denumit 
.zacă de siguranță", pentru 
a acorda așa-zisul sprijin a- 
mericamlar și străinilor cars 
se află in această țară. Acești 
sckâap au și intrat în acțiune 
5e partea trupelor conduse 
âe generalul Wessin, care în
cearcă să-i suprime pe insur
genți. Cu toate acestea, situa
re Am Santo Domingo conți- 
rmâ să rărnină încordată. în
tre forțele insurgenților și 
trupele generalului Wessin au 
ioc lupte, atit în capitală cit 
și in regiunile de coastă ale 
țârr deși, după cum infor
mează agențiile occidentale 
de presă, a fost semnat un fi
re rd de încetare a focului în
tre forțele generalului Wessin 
și membrii triumviratului, pe 
de-o parte, și liderii insurgen
ților, care se pronunță pentru 
'.stoarcerea fostului președin
te al țării, Juan Bosch, pe de 
altă parte.

Se anunță, de asemenea, că 
Consiliului Organizației Sta-

telor Americane, întrunit la 
Washington, a hotărît trimi
terea la Santo Domingo a u- 
nei misiuni formate din re
prezentanții Argentinei, Bra
ziliei, Columbiei, Guatema- 
lei și Panama. Această misiu
ne, menționează agenția Reu
ter, a fost însărcinată să de
termine părțile în conflict să 
înceteze focul, și să prezinte 
un raport cu privire la „toate 
aspectele situației existente" 
în Republica Dominicană. A- 
ceeași agenție menționează 
că Chile nu a sprijinit hotărî
rea, deoarece „apreciază că nu 
este nevoie de o acțiune co
lectivă în timp ce există ac
țiuni unilaterale". Chile și Ve
nezuela au criticat hotărîrea 
guvernului american de a tri
mite trupe la Santo Domingo.

Fostul președinte al țării, 
Juan Bosch, a declarat în- 
tr-un interviu acordat sîmbă
tă seara televiziunii americane 
că, prin trimiterea de trupe în 
Republica Dominicană „State
le Unite și-au pierdut autori
tatea morală în fața națiuni
lor mici". Bosch a refuzat 
orice comentariu în legătură 
cu proiectata sa întoarcere în 
țară pentru a prelua funcția 
în continuarea 
constituțional.

★
GENEVA — Secretarul ge

neral al O.N.U. U Thant, a 
părăsit în grabă Geneva, unde 
urma să mai rămînă timp de 
trei zile. Intr-un comunicat 
dat publicității duminică dimi
neața el precizează că pleca
rea sa la New York se dato- 
rește convocării urgente a 
Consiliului de Securitate, care 
urmează să discute situația 
din Republica Dominicană.

mandatului

l

treu-ut. ia virtutea căreia Franța a anunțat 
că >■ * asociază unor prevederi ale comu- 
aăcataim comun, a făcut senzație. Dar ea 
rețrezmtă astăzi, comparativ, un element mi- 
nre dară luăm în considerație hotărîrea 
fraocezâ de a participa la un nivel diplo
matic redus și doar cu titlul de observator 
ia sesiunea de la Londra. în limbajul princi
palii tr comentatori vest-europeni momentul 
a fost caracterizat drept „șoc diplomatic". 
Dar nu este vorba numai de atît. „FINAN
CIAL TIMES" scria că semnificația atitu- 
<Lr..s franceze este legată mai ales de faptul 
„că ii va îndemna pe conducătorii asiatici 
să adopte atitudini mai ostile față de Ame
rica ; dacă o putere europeană se arată gata 
să se opună unui război american în Asia, 
va fi greu pentru guvernele asiatice să nu 
facă același lucru".

Prin urmare, identificarea exclusivă pe care 
unii comentatori americani o fac între difi- 
c-rlt.-.'ile S.EA.T.O. și poziția franceză nu 
corespunde realității. Nu este vorba numai 
de Franța. Practic, întregul eșafodaj al 
S.E.A.T.O se dovedește fragil.

Statele Unite au scontat, de pildă, ca se
siunea de la Londra să adopte o rezoluție 
de sprijin total față de poziția americană. 
Corespondentul ziarului „NEW Y’ORK TI
MES- scria că misiunea principală a acestei 
reuniuni trebuie să fie ,.o manifestare de so
lidaritate fie chiar simbolică". Probabil că 
de aceia a fost pregătită o rezoluție a Fili- 
■ ’ care cereau o angajare a S.E.A.T.O.
in războiul din Vietnam. Aceste planuri ame- 
r.cane merg mână în mînă cu efortul gene
ra! depus de Statele Unite pentru „explica
rea" poziției sale în rîndul statelor asiatice 
si pentru obținerea unei „înțelegeri sporite". 
Miunea diplomatului american Cabot Lod- 
ze in țările asiatice are exact acest scop. 
Dar smile sosite din turneul său denotă că 
această „înțelegere" o manifestă doar Taiva- 
ooi. Coreea de sud, Tailanda... întâlnirea di- 
reomatului american cu oficialitățile japoneze 
Ia Tokio. cea mai importantă escală a călă
toriei sale, nu a permis decît reafirmarea de 
către ministrul de externe japonez a dorin
ței Japoniei de a nu fi angajată în conflictul 
vietnamez.

Anglia își vede, de asemenea, periclitate 
intențiile ei diplomatice. La Londra diplo
mația engleză urmărea să obțină un prijin 
mai mare pentru politica sa în Malayezia. 
Corespondentul agenției ASSOCIATED 
PRESS vorbea despre „speranța engleză pen
tru o declarație de sprijin față de poziția în 
Malayezia. Dar așa cum în momentul de 
față nu se mai poate vorbi despre o even
tuală independență diplomatică a Londrei 
față de Washington, în egală măsură nu pu
tea fi așteptată o raliere a altor țări la 
politica Angliei în Asia de sud-est. „SUN
DAY TELEGRAPH" scria despre „sprijinul 
100 la sută", acordat, de guvernul britanic 
politicii americane. Este ușor de înțeles de 
ce acest sprijin paralizează orice încercare 
engleză de a prezenta politica ei ca o po
litică „proprie" în această regiune. Anglia 
nu poate conta pe sprijinul Franței, Pakis
tanului și, se pare, nici al Filipinelor.

în ce privește ceilalți membri ai S.E.A.T.O., 
evident, poziția Pakistanului apare ca cea 
mai semnificativă. Din surse oficiale pakis
taneze s-a afirmat pînă în prezent că „în pro
blema vietnameză poziția Pakistanului este 
mai apropiată de cea a Franței decît de cea 
a Statelor Unite". In comentarii se sugerează 
însă că lucrurile merg mai departe. Pakis
tanul manifestă, se pare, tot mai multe re
zerve față de cursul general și consecințele 
prezenței sale în blocul agresiv S.E.A.T.O. 
La Karaci — susțin comentatorii — există 
o atmosferă încărcată în legătură cu contra
mandarea vizitei președintelui Pakistanului la 
New York.

Convorbirile de la Londra sînt tulburate 
— scriu corespondenții americani din capi
tala Angliei. Există neîndoielnic motive sufi
ciente de nemulțumire față de perspectivele 
reuniunii Consiliului S.E.A.T.O. în ultimul 
moment s-a anunțat neparticiparea secreta
rului de stat al S.U.A. Și în acest fapt ob
servatorii politici văd dovada unei dezamă
giri.

Creat acum 11 ani, ca o contrapondere la 
acordurile de la Geneva, pactul S.E.A.T.O. 
nu face decît să-și demonstreze anacronis
mul.

S. V.
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